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CIJFER VAN DE DAG
Belgische economie groeit
dit jaar met 5,4 procent

De Belgische economie zal in 2021 met
5,4 procent groeien. Dat voorspelde de
Europese Commissie woensdag. In de
lente ging ze er nog van uit dat het bbp
van ons land met 4,5 procent zou
groeien. Daarmee komt de Europese
Commissie nu op dezelfde lijn als het
Federaal Planbureau en de Nationale
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Bank. Die voorspellen momenteel een
gelijkaardig groeicijfer van 5,5 procent.
In het eerste kwartaal groeide de
Belgische economie met 1 procent, voor
het tweede en derde kwartaal gaat de
Commissie uit van 1,2 en 1,9 procent. In
2022 zou het Belgische bbp met 3,7
procent toenemen. (b)

Plots telt Limburg tweeduizend werklozen
extra, door nieuwe berekeningswijze
ARBEIDSMARKT
HASSELT
Dominiek Claes
Einde juni telde Limburg 23.994
werkzoekenden zonder werk. Dat
zijn er plots 2.164 méér dan een
maand eerder. “Geen paniek, dat
is het gevolg van een nieuwe
berekeningswijze”, sust de VDAB.

D

e Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling heeft zijn statistieken in een nieuw
kleedje gestoken. “We
willen daarmee vooral
meer representatieve cijfers aanbieden voor alle mensen waarvoor we werken”, zegt Wim Adriaens, CEO van VDAB. “Het
meest in het oog springend zijn uiteraard de mensen zonder werk
die een job zoeken. Maar daarnaast zijn we ook bezig voor werkenden die zich willen heroriënteren, studenten en andere burgers.
Het is niet enkel onze bedoeling
om het aantal werkzoekenden
naar omlaag te krijgen, maar ook
om meer mensen aan te trekken
die niet beroepsactief zijn.”

Gevolgen

Voor de cijfers heeft de nieuwe
aanpak wel gevolgen. “Binnen de
groep van werkzoekenden zonder
werk worden nu ook de mensen
meegeteld die een opleiding volgen en mensen die een beroep
doen op ons maar buiten Vlaanderen wonen. Dat gaat vooral om
Brusselaars”, zegt Adriaens.

“Maar de trends blijven dezelfde.
Elke maand gaat het aantal werkzoekenden naar beneden.”
Voor Limburg heeft de nieuwe berekeningswijze alvast duidelijke
gevolgen. Volgens de oude berekeningswijze telde Limburg eind
mei nog 21.830 werkzoekenden.
Eind juni schiet het cijfer omhoog
tot 23.994 werkzoekenden, volgens de nieuwe manier van tellen.
Op het eerste gezicht dus een opmerkelijke stijging met 2.164 of
nagenoeg 10 procent met de
maand voordien. “Dat heeft
vooral te maken met het meetellen
van de mensen die in een opleiding
of voortraject zitten”, zegt Anne
Caelen van VDAB Limburg.

Bemiddeling

De grote hoop van de Limburgse
werkzoekenden zit in een bemiddelingstraject. De rest in een opleiding of een voortraject. Bijna
2.700 werkzoekenden (of 11 procent) zijn niet inzetbaar op lange
termijn, wegens langdurige ziekte
of armoede. (zie infografiek)
De VDAB heeft ook alle cijfers
van de jaren voordien aangepast
aan de nieuwe telwijze. Vergeleken met een jaar eerder (juni 2020)
daalt het aantal Limburgse werkzoekenden zonder werk opnieuw
met 16,3 procent. De sterk dalende trend die eerder werd vastgesteld, blijft dus overeind. Wat ook
overeind blijft, is de harde kern bij
de Limburgse werkzoekenden:
meer dan de helft van de Limburgse werkzoekenden (57,7 procent)
zit al meer dan een jaar een job te
zoeken. En veel beweging valt
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daar niet te bespeuren.

Graad

De nieuwe berekeningswijze heeft
ook gevolgen voor de zogenaamde werkzoekendengraad. Dat is
het aandeel van de Limburgse
werkzoekenden ten opzichte van
de Limburgse beroepsbevolking.
In mei, volgens de oude telmethode, bedroeg die nog 5,3 procent.
Met de nieuwe berekeningswijze
springt die plots terug naar 6,0
procent. Ter vergelijking (en herberekend): in juni 2020 ging het
om 7,1 procent.
Tot slot nog dit: de Limburgse en
Vlaamse
werkloosheidscijfers
blijven ook met de nieuwe berekeningswijze wellicht kunstmatig
positief ogen. Het valt nog altijd af
te wachten hoeveel van de tienduizenden tijdelijke werklozen straks
weer aan de slag kunnen.
X www.arvastat.vdab.be

Aantal bij de VDAB ingeschreven Limburgers
(juni 2021)

Burgers
Werkenden

11.143

Werkzoekenden zonder werk
Studenten
en anderen

3.219

In opleiding
of voortraject

4.026

Werkzoekenden
zonder werk

23.994

Niet inzetbaar
op lange termijn

2.697

In bemiddeling
Bron: VDAB Limburg

17.271

Robbie bouwt huis dubbel zo snel als twee collega’s
ROBOTICA
HEUSDEN-ZOLDER
Kurt Meers
Bouwbedrijf Marchetta
Woningbouw uit Genk heeft
een straffe nieuwkomer in
dienst genomen. Robbie is de
naam van een pneumatische
kraan waarmee speciale
bouwblokken snel en eenvoudig kunnen geplaatst worden.
“We gingen op zoek naar een
oplossing voor de fysieke
klachten waarmee onze mensen kampen”, zegt Franco
Marchetta, CEO van Marchetta Woningbouw. “Snelbouwstenen wegen 13 kilo en moeten

manueel geplaatst worden. Dat is
loodzwaar en repetitief werk.
Daarom zijn we gaan zoeken naar
een efficiënt alternatief.”

Achteraan ziet u
Robbie staan.
Vooraan: Franco
Marchetta
(Marchetta),
Delphine
Vandermersch
(Dumoulin
Bricks), gedeputeerde Tom
Vandeput en
Chris Slaets
(Confederatie
Bouw). FOTO RR

Lijmblokken

Marchetta botste echter op de limieten van de R&D-capaciteit die
een kmo heeft. “Bovendien hebben we geen tijd en kennis om metersdikke subsidiedossiers op te
stellen. Vandaar dat de provinciale innovatiepremie voor ons een
laagdrempelige formule was om
de ontwikkeling van Robbie te
kunnen doen.”
Marchetta ontving 50.000 euro
steun van Provincie Limburg.
“Die middelen helpen niet alleen
om innovatie te stimuleren”, zegt
gedeputeerde van Economie Tom

Vandeput. “In dit geval betekent
het ook een grote ergonomische
vooruitgang, waardoor jongeren

sneller geneigd zullen zijn om een
carrière in de bouwsector te overwegen.”

Speciaal voor Robbie heeft het
West-Vlaamse Dumoulin Bricks
een XL-steen van 50 op 50 cm ontwikkeld. De cobot kan twee stuks
tegelijk opnemen en plaatsen, zodat met één handeling een halve
vierkante meter binnenmuur
wordt gebouwd. “Het stapelen
gaat vier keer sneller dan manueel”, zegt Franco Marchetta.
“Met twee arbeiders en Robbie
zetten we nu een benedenverdieping op twee dagen, terwijl we
daar vroeger met drie mensen vijf
dagen voor nodig hadden.”
Het doel is om de cobot en de speciale stenen ook te gaan aanbieden bij andere bouwbedrijven.
Confederatie Bouw Limburg is alvast erg enthousiast over de innovatieve toepassing.

